
Minister VWS 

 

Toezegging: 

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Bruijn-
Wezeman (VVD), Verkerk (ChristenUnie) en Karakus (PvdA), toe om in het eerste 
kwartaal van 2022 te komen met een plan van aanpak – de langetermijnstrategie – voor 
de wijze waarop moet worden omgegaan met de vijf scenario’s van WRR en KNAW; 
daarbij zal ook worden ingegaan op de gevolgen voor de zorg, de pandemische 
paraatheid en het door het lid Verkerk geschetste paradigma (T03324, 23 november 
2021). 

Stand van zaken: 

Deze toezegging is afgedaan met de brief langetermijnaanpak COVID-19 die uw Kamer op 1 april 
2022 heeft ontvangen1. In deze brief is een toelichting gegeven op de langetermijnaanpak en is in 
het plan van aanpak teruggekomen op de scenario’s uit het rapport van de WRR en het KNAW (p.5 
- p.7). 
 
 
Toezegging: 
De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karakus 
(PvdA), toe om een overzicht te maken met wat er betreffende communicatie wordt 
gedaan om mogelijke polarisatie te voorkomen (T03331, 23 november 2021). 

Stand van zaken: 

Het overzicht is gegeven in de periodieke stand van zaken brieven die met de Eerste en Tweede 
Kamer zijn gedeeld in de periode t/m maart 2022. De meest recente brief aan de Eerste Kamer 
waar een overzicht van communicatie-acties wordt gegeven, is de brief over de 
langetermijnaanpak COVID-192. 

 

Toezegging:  

De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), 
toe na te gaan in hoeverre hij de Kamer op een aanvullende, kwalitatieve manier kan 
informeren over onderliggend lijden bij ziekenhuisopname na een coronabesmetting 
(T03333, 23 november 2021). 

Stand van zaken:  

Dit onderwerp is meermaals aan bod geweest in technische briefings in de Tweede Kamer (o.a. op 
3 november 2021). Daarbij is door de heer Van Dissel (RIVM) onder meer ingegaan op het aandeel 
ongevaccineerden dat vanwege een COVID-besmetting op de IC lag. Het RIVM beschikt echter niet 
over informatie over ernstig onderliggend lijden of contra-indicaties van COVID-19-patiënten op 
verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Hoewel stichting NICE dit voor de IC wel bijhoudt, is deze 
informatie er niet voor ziekenhuisopnamen van de reguliere COVID-19-verpleegafdelingen. Het is 
daarom niet mogelijk een verder verrijkt beeld te geven. Verder vindt er op dit moment in het 
COVID-19 programma van ZonMw geen onderzoek plaats dat zich specifiek richt op onderliggend 
lijden bij ziekenhuisopname na coronabesmetting. 

 

Toezegging: 

De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Faber-van 
de Klashorst (PVV), schriftelijk informeren over het besluitvormingstraject met 
betrekking tot de bepaling van een directe dreiging en de inzet van concrete 
maatregelen ( T03356, 21 februari 2022). 
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Stand van zaken: 

Op 13 juni 2022 heeft uw Kamer een brief ontvangen over de nadere uitwerking van de 
langetermijnaanpak COVID-193. In deze brief wordt nader ingegaan op het besluitvormingsproces. 
Het besluitvormingsproces is tevens schematisch weergegeven in bijlage 1 van de voorgenoemde 
brief. Hiermee is deze toezegging afgedaan. 
 

Toezegging: 

De minister van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), de 
bewindspersonen van BZK en JenV verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over 
het amendementsrecht in relatie tot de grondwetsgeschiedenis. (T03357, 21 februari 
2022). 

Stand van zaken:  

Het verzoek van de Eerste Kamer is aan de bewindspersonen van JenV en BZK overgebracht. De 
minister van VWS beschouwt de toezegging daarmee als uitgevoerd.  

 

Toezegging: 

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Boer 
(GroenLinks; mede namens VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en OSF) en Van der Voort 
(D66), toe in de brief van maart 2022 over de langetermijnaanpak van de 
coronapandemie tevens de hoofdlijnen van een tussenwet uiteen te zetten; ook in deze 
tussenwet zullen duidelijke criteria worden opgenomen ten aanzien van de weging van 
de noodzaak en de proportionaliteit van maatregelen, zal de duur van de maatregelen 
worden vastgelegd en zullen de democratische controle van en zeggenschap over 
grondrechtbeperkende maatregelen worden verankerd (TO3359, 21 februari 2022). 

Stand van zaken: 

Deze toezegging is afgedaan met de brief die uw Kamer op 4 mei 2022 heeft ontvangen4, waarin 
een toelichting wordt gegeven op de hoofdlijnen van de eerste tranche herziening Wet publieke 
gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. 
 

Toezegging:  

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een opmerking van het lid Janssen (SP), toe om open te zijn over de 
informatievoorziening uit het verleden en de Kamer te blijven informeren via stand van 
zakenbrieven (T03413, 17 mei 2022). 

Stand van zaken: 

Deze toezegging is afgedaan door het regelmatig versturen van stand van zakenbrieven aan uw 
Kamer. 
 
 
Toezegging: 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid De Bruijn-Wezeman (VVD), toe om in de brief over de uitwerking 
voor de lange termijn, die medio juni naar de Kamers wordt gestuurd, in te gaan op de 
sluitingsbevoegdheden en omstandigheden (T03414, 17 mei 2022). 

Stand van zaken: 
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In de brief langetermijnaanpak COVID-19 die uw Kamer op 16 september 2022 heeft ontvangen5 
is ingegaan op de inzet van het kabinet om de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Met 
deze brief is de toezegging afgedaan. In de brief staat hoe het kabinet invulling geeft aan twee 
gelijkwaardige en nevengeschikte doelen: het toegankelijk houden van de gehele zorg voor 
iedereen en de sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit. Indien er 
maatregelen nodig zijn, laat het kabinet zich adviseren door zowel het OMT als het MIT. Voor 
sectoren staan de maatregelenladders aan de basis van te nemen maatregelen. Een aantal 
sectoren geeft in hun sectorplannen aan dat het CTB een wenselijke – en in een aantal gevallen 
zelfs de enige werkbare – maatregel is om renderend open te kunnen blijven tijdens een zware 
opleving van het virus. De minister van VWS merkt in de brief op dat een wetsvoorstel valt te 
overwegen ter ondersteuning van de sectorplannen, waaronder onder voorwaarden de inzet van 
een coronatoegangsbewijs, mits daarvoor bij de Kamer draagvlak is.  
 

Toezegging: 

De minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Raven (OSF), toe om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te vragen 
om de uitkomst van de analyse door de NZa over de gevolgen van de concentratie van 
de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht, die voor de zomer is voorzien, ook aan 
de Eerste Kamer te sturen en daarbij te bezien of er ook met buitenlandse centra kan 
worden samengewerkt (T03433, 15 februari 2022). 

Stand van zaken: 

De impactanalyse was eerder inderdaad voorzien voor september. De NZa heeft evenwel laten 
weten dat de gegevensverzameling gezien de complexiteit van het onderwerp meer tijd nodig 
heeft dan eerder voorzien. Dit ondanks de goede medewerking van de universitaire medische 
centra die de NZa ervaart. De minister van VWS heeft half augustus daarop besloten de NZa meer 
tijd te geven voor deze analyse en in te stemmen met het verzoek van de NZa de oplevertermijn 
tot begin december te verlengen. Uiteraard zal de minister van VWS conform toezegging ook de 
Eerste Kamer over deze impactanalyse informeren. 

 

Toezegging:  

De minister van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Dittrich (D66), de 
staatssecretaris van VWS vragen om in de visiebrief aan de Tweede Kamer ook in te 
gaan op de nazorg voor buitenlandse vrouwen die in Nederland een abortus hebben 
ondergaan (T03464, 14 juni 2022) 

Stand van zaken: 

In het Eerste Kamerdebat van 14 juni 2022 over het afschaffen van de verplichte minimale 
beraadtermijn voor afbreking van zwangerschap heeft de minister van VWS een toezegging 
gedaan over nazorg voor buitenlandse vrouwen die in Nederland een abortus hebben ondergaan. 
De toezegging werd gedaan naar aanleiding van een vraag van het lid Dittrich (D66). De 
toezegging is inmiddels gestand gedaan in de brief aanpak onbedoelde en ongewenste 
zwangerschap 2023-20256.  
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Minister LZS 

 

Toezegging: 

Naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA) over de regionale 
doorzettingsmacht in relatie tot de wachttijden in de ggz, zegt de staatssecretaris van 
VWS de Kamer toe de vraag naar helderheid over hoelang de stappen in het 
opschalingsmodel mogen duren, mee te geven aan betrokken partijen (T03307, 9 
november 2021) 

 

Stand van zaken: 

VWS heeft met de partijen uit de landelijke stuurgroep toegankelijkheid en wachttijden (op dat 
moment: de Nederlandse ggz, ZN, MeerGGZ, Social Werk Nederland & MIND) afspraken gemaakt 
over het proces van regionale doorzettingsmacht en deze vervat in een handreiking die door 
partijen is vastgesteld. In de handreiking is opgenomen dat in elke regio afspraken moeten worden 
gemaakt over de vergaderfrequentie die partijen binnen het escalatiemodel aanhouden, waarbij er 
ook uitgeweken kan worden naar een spoedprocedure. De precieze invulling van deze termijnen is 
dus aan de partijen in de regio’s zelf. Dit past in de bredere aanpak van de wachttijden, die gericht 
is op het regionale niveau en specifiek de samenwerking binnen de wachttijdregio’s. De Tweede 
Kamer is over de handreiking regionale doorzettingsmacht geïnformeerd met het Verslag van 
Schriftelijk Overleg inzake de stand van zaken wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg van 9 
mei 20227.
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